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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الدرس اخلامس عشر -تفسري آيات األحكام 

  من سورة البقرة
 

الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ { :قال تعاىل :األوىل اآلية
اتو كُملَيى عدتا اعثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتاع وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّه

نيقتالْم عم{  
منع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شهر ذي القعدة سنة ست من دخول مكة ملا ذهب إليها 

قاصداً العمرة، وتصاحل مع املشركني على دخوهلا العام القابل ويقيم فيها ثالثة أيام، فكان هلم 
دة حتسباً ملنع املشركني النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من ذلك بعدما أعد املسلمون الع

دخول مكة ونقضهم العهد، فأبدل اهللا نبيه بشهر الصد عام ست بشهر دخولٍ عام سبع، 
ألم يقعدون فيه عن " ذا القَعدة"وهو شهر ذي القعدة الشهر احلرام، وكانت العرب تسميه

 .القتال فسماه اهللا مبا يعرفونه 
الشهر { :ن جرير الطربي من حديث ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قول اهللا جل ثناؤهروى اب

فخرت قريش بردها رسولَ اهللا صلى اهللا : قال }احلرام بالشهر احلرام واحلُرمات قصاص
عليه وسلم يوم احلُديبية حمرِما يف ذي القَعدة عن البلد احلرام، فأدخله اهللا مكة يف العام املقبل 

.ذي القَعدة، فقضى عمرته، وأقصه مبا حيل بينه وبينها يوم احلديبيةمن   
الشهر احلرام بالشهر احلرام {: وروى أيضاً من حديث سعيد، عن قتادة قوله

أقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فاعتمروا يف ذي  }واحلُرمات قصاص
صدهم املشركون، فصاحلهم نيب اهللا  القَعدة ومعهم اهلدي، حىت إذا كانوا باحلديبية

صلى اهللا عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك، حىت يرجع من العام املقبل فيكون 
مبكة ثالثة أيام وال يدخلها إال بسالح راكب وخيرج، وال خيرج بأحد من أهل مكة، 

بل، أقبل نيب اهللا حىت إذا كان من العام املق. فنحروا اهلدي باحلديبية، وحلَّقوا وقصروا
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وأصحابه حىت دخلوا مكة، فاعتمروا يف ذي القَعدة، فأقاموا ا ثالث ليال، فكان 
املشركون قد فخروا عليه حني ردوه يوم احلديبية، فأقصه اهللا منهم، فأدخله مكة يف 

 بالشهر الشهر احلرام{: ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه يف ذي القَعدة، فقال اهللا
  }احلرام واحلُرمات قصاص

الشهر احلرام بالشهر {: وروى عن ابن جريج، قال، قلت لعطاء، وسألته عن قوله
 :نزلت يف احلديبية، منعوا يف الشهر احلرام، فنزلت: قال }احلرام واحلُرمات قصاص

.عمرة يف شهر حرام، بعمرة يف شهر حرام }الشهر احلرام بالشهر احلرام{  
ملكة حلكم كثرية منها أن يعتاد املؤمنون  صلى اهللا عليه وسلم لنيبوكان تأخري دخول ا

على الصرب، مث إن اهللا جعل يف دخوهلم العام السابع أظهر يف القوة والكثرة فقد تتابع 
الناس يف السنة السابعة أكثر من غريها فكانوا أهيب يف نفوس املشركني ولذا قدر اهللا 

كبري قتال للهيبة اليت جعلها اهللا يف نفوس قريش  هلم دخول مكة يف العام التاسع بال
من املسلمني، مث إن رؤية قريش للمسلمني مرتني عام ست وعام سبع أشد وقعا يف 

.قلوم وعالمة على ثبات املسلمني وصربهم وإصرارهم  
: وهي }منها أربعة حرم{: واألشهر احلرم املذكورة يف اآلية أربعة وهي املذكورة يف اآلية

ثالثة سرد وواحد فرد، فأما السرد املتتابعة هي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم، وذلك ألن 
.احلج واقع فيها ذهابا ورجوعا وأداء  

وأما الشهر الفرد فهو شهر رجب وكان أهل اجلاهلية يسمونه شهر العمرة، وقد حرمته 
.رجب مضر: مضر كلها ولذلك يقال له  

إن (: ي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوقد جاء يف الصحيحني عن أيب بكرة رض
منها {الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق اهللا السماوات واألرض، السنة إثنا عثر شهراَ، 

مرةٌ حعبضر الذي بني : ، ثالثة متواليات }أَرذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ورجب م
) .مجادى وشعبان  
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رجب مضر، ألن ربيعة تسمي رجباً مبا بني شعبان  لصالة والسالمعليه ا وإمنا مساه النيب
  .وشوال وهو رمضان تسميه رجباً

ولو مل حيرم اهللا القتال يف األشهر احلرم لتعطل احلج والعمرة، ومل يصبح حلرم اهللا هيبة، 
.وانتقص أمانه وانتقض  

واعتمر النيب أربع عمر كلهن يف أشهر احلج وهن أشهر حرم، وهذا دليل على أن العمرة 
يف أشهر احلج أفضل من العمرة يف غريها حىت رمضان، وأما حديث: (عمرة يف رمضان 

فهذا فضل ال تفضيل، وتتابع فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم على االعتمار يف  )تعدل حجة
أشهر احلج دليل القصد وهذا ال حيدث مصادفة، والفعل املتكرر أقوى من احلث بالقول بال 

والفعل مع القول أقوى من أحدمها بدون اآلخر فعل،  
.وكان السلف يعتمرون يف أشهر احلج أكثر من غريها  

صاعا بصاع، أي : للتعويض كقوهلم }الشهر احلرام بالشهر احلرام{: والباء يف قول اهللا تعاىل
قال ابن : لَأن احلكم واحد للطرفني يتقابالن به، روى ابن جرير عن أَيوب، عن عكْرِمةَ، قَا

هنع اللَّه يضاسٍ ربع":انَ، قَالَ اللَّهودالْع كُمنذُ مأْخيو هادبع ناصِ مصبِالْق  :} امرالْح رهالش
اصصق اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش{ ةرمةٌ بِعرمعو ،ةجةٌ بِحجفَح."  

قصاصا أي مماثلة ومقابلة يف اازاة واالنتصاف، وكما  }احلرمات قصاصو{: ولذا قال تعاىل
تكون احملرمات على أحد فينتهكها فيسقط التحرمي على من يقابله فله أن يجازيه مبثل ما 

عدوانه عليه، كالسن بالسن والعني بالعني واألذن باألذن، أصل العدوان حرام لكن لو وقع 
كذلك فيمن اخترق حكم األشهر احلرم بالقتال فله مقابلته للمعتدى عليه أخذ القصاص، و

وال تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى {: باملثل، وهذا شبيه مبا سبق يف قوله تعاىل
يهف لُوكُمقَاتي{  

رم ويف اآليات دليل على أن حرمة النفس أعظم من حرمة األزمنة واألمكنة، فأباح اهللا يف احل
ويف الشهر احلرام القتال لصد العدوان على النفس، ألن األزمنة ال تعظَّم إال بأفعال، واألفعال 

.ال تقوم إال بفاعلني، فصيانة الفاعلني وهم النفوس املعصومة أوىل  



 4 

 أي باملماثلة كما فعلوا ،}فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه مبثل ما اعتدى عليكم{: وقال
  .يف شهر حرام فقابلوه مبقاتلته يف شهر حرام

وقد ذكر اهللا سبحانه حكم القتال واحلاجة إليه، وبني حكم القتال يف حرم اهللا، وهو املكان 
الذي كان يقصده املسلمون للعمرة، فخشوا من تربص املشركني وخيانتهم م فأنزل اهللا ما 

اب املؤمنني إىل مكة يف األشهر احلرم، سبق من حكم القتال يف البلد احلرام، وملا كان ذه
.ناسب بيان اهللا حكم فيما جيدونه من حرج يف القتال يف هذه األشهر  

، حىت جيتمع الناس على حق مستقر سابق، ويف اآلية إشارة إىل أمهية العلم والفهم قبل العمل
ا لتأزم النفوس، فإن مسائل اخلالف يف األحوال احلرجة ينقسم فيها الناس ورمبا يتقاتلون عليه

فكان استقرار العلم واالجتماع عليه خاصة يف املهمات كالقتال من الواجبات، هلذا جاء 
  .احلكم اإلهلي ببيان القتال وحدوده مكاناً وزماناً

الشهر احلرام بالشهر {: روى ابن جرير أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس يف هذه اآلية
  .اهللا بالقصاص، ويأخذ منكم العدوان  أمركم: قال }احلرام واحلرمات قصاص

فمن اعتدى {: وروى عن معاوية بن صاحل، عن علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس قوله
فهذا وحنوه نزل مبكة واملسلمون يومئذ قليل،  }عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم

ألذى، فأمر اهللا وليس هلم سلطانٌ يقهر املشركني، وكان املشركون يتعاطوم بالشتم وا
املسلمني، من جيازي منهم أن جيازِي مبثل ما أُيت إليه أو يصرب أو يعفو فَهو أمثل فلما هاجر 

رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، وأعز اهللا سلطانه أمر املسلمني أن ينتهوا يف 
.يةمظاملهم إىل سلطام، وأن ال يعدو بعضهم على بعض كأهل اجلاهل  

وإذا مل جيد املسلم حاكماً ينصفه فهل له أن يأخذ حقه بنفسه يف غري احلدود من غري مفسدة، 
يف املسألة قوالن، ومجهور السلف وأكثر الفقهاء على اجلواز، روى أبو نعيم يف احللية عن 

ى يل عل: سألت عطاء بن ميسرة اخلراساين فقلت له: قال قدامة بن اهليثم: قتيبة بن سعيد قال
أرأيت لو وقع : رجل حق، وقد جحدين به وقد أعيا علي البينة، أفأقتص من ماله ؟ قال

.جباريتك، فعلمت ما كنت صانعاً  
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ولصاحب احلق أن يأخذ حقه إذا ظفر به ولو مل يعلم من أحد به، قال صلى اهللا عليه وسلم 
 يعطيين من النفقة ما إن أبا سفيان رجل شحيح ال: هلند بنت عتبة امرأة أيب سفيان ملا قالت له

يكفيين ويكفي بين إال ما أخذت من ماله بغري علمه، فهل علي جناح ؟ فقال رسول اهللا صلى 
.)خذي ما يكفيك ويكفي ولدك باملعروف(: اهللا عليه وسلم  

م بِمثْلِ ما عوقبت وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا{روى عبدالرزاق وابن جرير عن خالد، عن ابن سريين 
إن أخذ منك رجل شيئا، فخذ منه مثله: يقول }بِه.  

.إن أخذ منك شيئا فخذ منه مثله: وعندمها عن منصور، عن إبراهيم، قال  
وجبواز أخذ احلق عند الظفر به يقول أكثر العلماء وهو قول مالك والشافعي وأمحد والثوري 

.وغريهم  
ل منه هل له أن يأخذه عن حقه أو بعضه، وأما إذا وجد ماالً غري ماله ولكنه يساويه أو هو أق

.مها قوالن للعلماء، والصواب جواز ذلك إذا كان هذا ال يفضي إىل مفسدة عليه  
  

أمر اهللا بتقواه حمذراً من البغي يف القتال، وأن يكون القتال بالقدر  }واتقوا اهللا{: قال تعاىل
 حبفظه ورعايته وتسديده والنظر الذي يدفع به عدوام وشرهم، وبالتقوى يكون العبد مع اهللا

إليه، ويف ذلك إشارة إىل أن معية اهللا لعبده بقدر متسكه بتقواه وقربه منه، وال يصاب عبد إال 
بسبب ذنب اقترفه، هلذا فأحوج ما يكون اإلنسان يف أزمنة الفنت والشدائد إىل التقوى 

  .واالستغفار من الذنوب حىت يزول الذنب فتزول آثاره
ر اهللا األمر بتقواه بعد أن ذكر القتال واإلنفاق ليبني أن العربة بتقوى اإلنسان هللا أكثر وقد ذك

من االعتبار بالعدد واملال، فاألبدان والعدة ال تكفي م دامت العزائم ضعيفة ال تقاتل عقيدة، 
.وإمنا تقاتل محية وعصبية لنسب أو ملك  

واعلموا أن اهللا مع {: ىت يكون بتقوى ولذا قالوال تكون معية اهللا وعنايته وتأييده للمقاتل ح
املتقني} فإذا ضعفت معية اهللا لعبد ضعف انتصاره ووكله اهللا إىل نفسه، وكلما زادت 

 التقوى والعبودية زادت كفاية اهللا للعبد كما قال اهللا: {أليس اهللا بكاف عبده}.
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واآلية دليل على أمهية وصية ااهد بنفسه وماله بتقوى اهللا، وتذكريه بوجوب التقرب إىل اهللا 
.ليقرب اهللا منه، حىت ال يتكل على نفسه وقوته فيكله إهللا إليها  

والقتال يف األشهر احلرم منسوخ باتفاق العلماء إال شيئاً قاله عطاء، حكى االتفاق مجاعة من 
منع اهللا ألجلها القتال يف األشهر احلرم هي أن مكة كانت بالد شرك قبل  العلماء فالعلة اليت

الفتح فإبقاء حكم التحرمي حلفظ طريق احلاج واملعتمر إىل البيت احلرام من القطاع وملا فتحت 
مكة ومل تكن بلداً للكفر ولن تكون إىل قيام الساعة بإذن اهللا، وكان املشركون خارجها بل 

بل  }إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{وهلا حرم اهللا عليهم دخ
أخرجوا املشركني من (: أمر اهللا بإخراجهم من جزيرة العرب كما يف احلديث يف الصحيحني

جاج يف مأمن، وأما املشركون فهم حباجة إىل تتبع وقصد ومالحقة كان احلُ=  )جيزرة العرب
سلمني لذا نسخ اهللا حترمي القتال يف األشهر احلرم بزوال سببه، لدفع شرهم، وتقوية لشوكة امل

وكلما بل لتمام احلاجة إىل القتال فيها وهو حفظ بالد املسلمني وطريق احلاج من تربصهم، 
اتسعت دائرة بالد اإلسالم كانت احلاجة ماسة حلماية األطراف ومع اتساعها تتسع احلاجة 

  .وعدم الضيق للقتال، فكان واجب القتال االتساع
  .ولذا فإن اجلهاد يف األشهر احلرم مبراحل أوهلا التحرمي املطلق كما سبق

: إىل قوله }وال تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه{: مث خصصه اهللا بقوله
}صق اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهالشاص{.  

براَءةٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني فَِسيحوا في {: مث نسخه اهللا بقوله
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكني حيثُ {: إىل قوله }الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ

موهمتدجفاهللا ضرب هلم أجال وهو انقضاء األشهر احلرم من العام التاسع للهجرة يف زمن  }و
حجة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه بالناس، مث جعل اهللا اية األجل وهو اية حمرم من العام 

.العاشرة من السنة التالية وهي العاشرة مث أحل القتال يف كل زمن  
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دةَ الشهورِ عند اللَّه اثْنا عشر شهرا في كتابِ اللَّه يوم إِنَّ ع{: ومنسوخ بقول اهللا تعاىل
 كُمفُسأَن يهِنوا فمظْلفَال ت مالْقَي ينالد كذَل مرةٌ حعبا أَرهنم ضاألرو اتاومالس لَقخ

  }نكُم كَافَّةًما يقَاتلُووقَاتلُوا الْمشرِكني كَافَّةً كَ
وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قاتل يف األشهر احلرم بعد ذلك فقد غزا هوازن 

  .حبنني وثقيفًا بالطائف يف شهر ذي العقدة كما يف كتب الصحيح
.وأغزى أبا عامر إىل أوطاس يف الشهر احلرام  

 قريظةَ لسبع بقني من ذي القعدة، وغزوة ذات الرقاع لثمان خلونَ من شهر احملرم، وغزا بين
  .وغزا غزوةَ غزوته يف تبوك خلمسِ خلونَ من رجبِ

وقد بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم على قتال قريش بيعة الرضوان يف ذي القعدة ملا بلغه أن 
ن قريشاً قتلت رسوله عثمان بن عفان حينما أرسله إليهم فغدروا به فبايعهم على القتال فبان أ

.عثمان مل يقتل فصاحلهم   
واإلمجاع منعقد على جواز القتال يف مجيع أيام السنة ولياليها، ولعطاء بن أيب رباح قول 

يسألونك عن الشهر { :قلت لعطاء: قال بعدم النسخ فقد روى ابن جرير عن ابن جريج،
ن يغزوا أهل الشرك وإذ ذاك ال حيل هلم أ! ما هلم: ، قلت }احلرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبري

ما حيل للناس أن يغزوا يف الشهر : يف الشهر احلرام، مث غزوهم بعد فيه؟ فحلف يل عطاء باهللا
.احلرام، وال أن يقاتلوا فيه، وما يستحب  

.وال يدعون إىل اإلسالم قبل أن يقاتلوا، وال إىل اجلزية، تركوا ذلك: قال  
هذا منسوخ : القتال يف الشهر احلرام فقالسألت سفيان الثوري عن : وقال حممد بن إسحاق

  .فال بأس بالقتال فيه ويف غريه
.واإلمجاع انعقد والعمل مضى على خالفه  

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، : روى عبدالرزاق وعنه ابن جرير عن معمر، عن الزهري قال
.فيما بلغنا، حيرم القتال يف الشهر احلرام، مث أحلَّ بعد  
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خ من مفسري السلف ابن عباس وجماهد وقتادة وعطاء بن ميسرة والضحاك قال بالنس
  .وحبيب بن أيب ثابت وعبدالرمحن بن زيد

 
  

وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه وال تلْقُوا بِأَيديكُم {: قوله تعاىل: اآلية الثانية
  .}نياللَّه يحب الْمحِسنِ إِلَى التهلُكَة وأَحِسنوا إِنَّ

 
واخلطاب يتوجه إىل عموم من ملك ماالً، أن يبادر بالنفقة يف سبيل اهللا، وخص سبيل اهللا وهو 

صراطه املستقيم أي الطريق البني الذي ال لبس فيه، فيجب التحذير من النفقة للرايات 
.اجلاهلية، واحلمية النفسية اردة من الدفاع عن حرمة ومن الذب عن دين اهللا  

وأغلب استعمال الكتاب والسنة لسبيل اهللا يراد به اجلهاد، تعظيماً له، وبياناً  لكبري 
مصلحة الدين بالقيام به، فبه يقوى املسلمون ويضعف عدوهم، وما تركت أمة اإلسالم إال 
ذلت، فترك اجلهاد إضعاف لسبيل اهللا وتقطيع له وزيادة حرية للسالكني له، فاخلالف سنة يف 

ة تتخاصم فيما بينها إن مل جتد خصماً خارجها، هلذا شرع اهللا اجلهاد ماألفالبشر يف حيام 
لالنشغال باخلصم األكرب عن اخلصومات الفرعية بني املسلمني، وإذا انصرفت األمة عن قتال 

عدوها األكرب وخصمها األعلى انشغلت فيما بينها خبصومات أدىن، وكلما تركت 
لت إىل األدىن حىت تنشغل األمة حبزبيات وعصبيات اخلصومات ومواضع اخلالف األوىل نز

.اللون والنسب والبلد، حىت ينكمش اخلالف يف أهل احلي الواحد شرقيه يخاصم غربيه  
وعدم إشغال النفوس بعدوها األعلى يدعوها لإلنشغال مبا دونه، مث تضعف ويصيبها الشقاق 

ديث النفس لتنشغل النفوس عن والنفاق، مث تتفتت، وهلذا وجب االنشغال بالغزو ولو حب
من مل يغزو أو جيهز : ( بعضها، ولتعمر قلوب املسلمني ولو فكراً بالعدو األكرب، ففي احلديث

.رواه أبو داود  )غازياً أو خيلف غازياً يف أهله خبري أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة   
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وه شيئاً واهللا غريكم وال تضر إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً{ :قال تعاىل
  .}على كل شيء قدير

: تعاىل ويف احلديث السابق ما يوافق اآلية أن ترك اجلهاد واإلنفاق عليه هالك لألمة، ففي قوله
إشارة إىل  )أصابه اهللا بقارعة(: قوله عليه الصالة والسالمو }وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة{

مل تعن ااهد وتركته أهلكها اهللا وأصاا بقارعة، فيسلط اهللا أن األمة إن مل جتاهد عدوها أو 
  .عليها سبباً يهلكها به، إما فتنة من داخلها أو عدو من خارجها

سمعت أَبا صالحٍ مولَى أُم هانِئ، أَنه سمع : روى ابن ايب حامت من حديث عن منصورٍ، قَالَ
،  }وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة{: في قَولِ اللَّه: ابن عباسٍ، يقُولُ

  ".أَنفق في سبِيلِ اللَّه، وإِنْ لَم تجِد إِال مشقَصا: قَالَ
أَيديكُم إِلَى وال تلْقُوا بِ{ :في قَولِ اللَّه وروى عنِ اَألعمشِ، عن أَبِي وائلٍ، عن حذَيفَةَ،

لُكَةهقَالَ }الت ، :بِيلِ اللَّهي سف فَقَةالن كري تنِي فعي.  
 يدعسطَاٍء، وعو ،داهجمنِ، وسالْحةَ، وكْرِمعاسٍ، وبنِ عوعامة املفسرين على هذا التأويل كاب

  .لضحاك، والسدي، ومقَاتلِ بنِ حيانَ، وقَتادةَ وغريهمبنِ جبيرٍ، وأَبِي صالحٍ، وا
ويزعم كثري من الناس أن اآلية يف عدم اإلضرار بالنفس يف أسباب املرض أو املوت كالتعرض 
لعدو أو ترك التطبب وحنو ذلك وهذا التعيني ملعىن اآلية خطأ، وإن كان هذا املعىن يدخل فيها 

أحمل : سأله رجل: اداً من نزول اآلية، فقد روى أبو إسحاق، عن الرباء، قاللكنه ليس مر
ال إمنا التهلكة يف : على املشركني وحدي فيقتلوين، أكنت ألقيت بيدي إىل التهلكة؟ فقال

  . )ه ال تكَلَّف إِال نفْسكفَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّ( :بعثَ اهللا رسوله، فقال. النفقة
! ال توبة يل: هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم، يقول: عبيدة السلماين، قال وقد صح عن

.فيلقي بيده  
وذلك أنه استدل بعموم اآلية وهذا صحيح ولكن أول ما يدخل يف معانيها ما نزلت اآلية 

.ألجله وهو النفقة يف سبيل اهللا والتحذير من تركها  
 واآلية تتضمن وعيداً من اهللا بإهالك معطل اجلهاد واإلنفاق عليه.
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والنفقة يف سبيل اهللا باملال قدمت يف القرآن على النفقة بالنفس، ألن النفقة باملال تعني كثرياً 
انفروا {: من ااهدين بينما اجلهاد بالنفس يكون بفرد، واجلمع بينهما أفضل، قال تعاىل

ف أَنفُِسكُمو كُمالووا بِأَمداهجقَاالً وثفَافًا وخ مإِنْ كُنت لَكُم ريخ كُمذَل بِيلِ اللَّهي س
}تعلَمونَ  

تؤمنونَ بِاللَّه  * يا أَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ{: وقال
كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو هولسرونَ ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل فُِسكُمأَنو{  

إِنَّ اللَّه اشترى من {: واجلهاد باملال مقدم يف القرآن على اجلهاد بالنفس إال يف قوله تعاىل
.}اللَّه الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ  

وجتهيز الغازي كالغزو بنفس واحدة، ومن جهز غزاة فله األجر بعددهم، ومن جهزه 
يقُولُ قال : ففي املسند والسنن من حديث عقبة بسالح فله أجر الرمي به وما يصيب فيه،

: ثَالَثَةَ نفَرٍ الْجنةَ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخلُ بِالسهمِ الْواحد (: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 بِلَهنمو بِه ىامالرو ريالْخ هتعنى صف ِسبتحي هانِعاحلديث  .)..ص.  

 )من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا: (وقال صلى اهللا عليه وسلم
.أخرجه البخاري من حديث زيد  

مع احملسن يف إحسانه، يكفيه ويعينه ويسدده، واملراد يف هذه مث أمر اهللا باإلحسان وبني أنه 
اآلية أن املنفق معان مسدد حبسب إحسانه وإفاقه، وهو يتضمن استحباب املسابقة واملنافسة 

.يف اإلنفاق   
 

  .واحلمد هللا وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  
 
 
 


